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Tratatului de la Lisabona 

Jurnalul Oficial, seria L 

L I Acte legislative 

(a) Regulamente 

(b) Directive 

(c) Decizii 

(d) Bugete 



L II Acte fără caracter legislativ 

(a) Acorduri internaţionale 

(b) Regulamente1  

(c) Directive2  

(d) Decizii3  

(e) Recomandări 

(f) Orientări 

(g) Regulamente de ordine interioară şi de procedură 

(h) Acte adoptate de organisme create prin acorduri internaţionale 

(i) Acorduri interinstituţionale 

                                                 

1 P.m. Publicarea va urma ordinea următoare: 
 - Regulament al Parlamentului European 
 - Regulament al Consiliului întemeiat în mod direct pe tratate 
 - Regulament de punere în aplicare al Consiliului  
 - Regulament al Comisiei întemeiat în mod direct pe tratate 
 - Regulament delegat al Comisiei 
 - Regulament de punere în aplicare al Comisiei  
 - Regulament al Băncii Centrale Europene 
2 P.m. Publicarea va urma ordinea următoare: 
 - Directivă a Consiliului întemeiată în mod direct pe tratate 
 - Directivă de punere în aplicare a Consiliului 
 - Directivă a Comisiei întemeiată în mod direct pe tratate 
 - Directivă delegată a Comisiei 
 - Directivă de punere în aplicare a Comisiei 
3 P.m. Publicarea va urma ordinea următoare: 
 - Decizie a Parlamentului European 
 - Decizie a Consiliului European 
 - Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului 
 - Decizie a Consiliului întemeiată în mod direct pe tratate 
 - Decizie de punere în aplicare a Consiliului 
 - Decizie a Comisiei întemeiată în mod direct pe tratate 
 - Decizie delegată a Comisiei 
 - Decizie de punere în aplicare a Comisiei 
 - Decizie a Băncii Centrale Europene 



L III Alte acte 

(a) Spaţiul Economic European 

L IV Acte adoptate înainte de 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului CE, al Tratatului UE şi al 

Tratatului Euratom1 

                                                 

1 Această rubrică va fi menţinută în mod provizoriu, în vederea publicării actelor adoptate 
înainte de 1 decembrie 2009 în temeiul tratatelor anterioare. 



Jurnalul Oficial seria C (Rubricile 5-9) 

C I Rezoluţii, recomandări şi avize 

(a) Rezoluţii 

(b) Recomandări 

(c) Avize1 

C II Comunicări 

(a) Acorduri interinstituţionale 

(b) Declaraţii comune 

(c) Comunicări provenind de la instituţiile, organele şi organismele Uniunii Europene 

– Parlamentul European 

– Consiliul European 

– Consiliu 

– Comisia Europeană 

– Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 

– Banca Centrală Europeană 

– Curtea de Conturi 

– Comitetul Economic şi Social European 

– Comitetul Regiunilor 

– Organisme ale Uniunii Europene 

                                                 

1 Avize fără caracter obligatoriu 



C III Acte pregătitoare1 

(a) Iniţiative ale statelor membre 

(b) Parlamentul European 

(c) Consiliu 

(d) Comisia Europeană 

(e) Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 

(f) Banca Centrală Europeană 

(– avize)2 

(– recomandări)1 

(g) Curtea de Conturi  

(h) Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 

(i) Comitetul Economic şi Social European 

(j) Comitetul Regiunilor 

(k) Banca Europeană de Investiţii 

(l) Organisme ale Uniunii Europene 

                                                 

1 Propuneri, recomandări, iniţiative, avize obligatorii şi alte acte pregătitoare. 
2 Nu va figura în cuprins (indică ordinea publicării în JO). 



C IV Informări 

(a) Informări provenind de la instituţiile, organele şi organismele Uniunii Europene 

– Parlamentul European 

– Consiliul European 

– Consiliu 

– Comisia Europeană  

– Curtea de Justiţie a Uniunii Europene  

– Banca Centrală Europeană 

– Curtea de Conturi 

– Comitetul Economic şi Social European 

– Comitetul Regiunilor 

– Organisme ale Uniunii Europene 

(b) Informări provenind de la statele membre 

(c) Informări referitoare la Spaţiul Economic European 

(– provenind de la instituţii)1 

(– provenind de la statele membre)1 

(d) Informări provenind de la state terţe 

                                                 

1 Nu va figura în cuprins (indică ordinea publicării în JO). 



C V Anunţuri 

(a) Proceduri administrative 

(b) Proceduri jurisdicţionale 

(c) Proceduri referitoare la punerea în aplicare a politicii comerciale comune 

(d) Proceduri referitoare la punerea în aplicare a politicii în domeniul concurenţei 

(e) Alte acte 

 


